Ringkøbing menighedsråd

Formandens initialer: PA
Referat fra menighedsrådsmødet
Tirsdag den 30. august 2016
kl. 17.00 i mødelokalet, Torvet 12 B

Afbud fra:

Nr: Dagsorden:

Beslutning:

547
548
549

Dagsorden blev godkendt.

552

Godkendelse af dagsorden
Nyt fra formanden
Økonomi
- Godkendelse af driftsregnskab for
1. halvår
Ringkøbing Kirkehus
- Status på byggeriet
Poulsgårdsvej 7: Status og videre
forløb
Menighedsrådsvalg 2016

553
554

Nyt fra distriktsforeningen
Nyt fra menighedsplejen

555

Nyt fra sognepræsterne

556
557

Nyt fra kontaktpersonen
Nyt fra udvalgene

558
559

Kommende aktiviteter
Eventuelt

550
551

Driftsregnskabet for 1. halvår blev godkendt.

Der blev informeret om status på byggeriet.
Provstiet har ikke godkendt menighedsrådets ansøgning
om salg af Poulsgårdsvej 7. Huset gøres indflytningsklart.
Der skal være 2 personer, der er bemyndigede til at
modtage kandidatlister. Formand Poul Agergaard og
Kordegn Berit Bæk Højgaard bemyndiges af
menighedsrådet til at kunne modtage kandidatlister.
Kandidatlisterne kan indleveres fra d. 20. september 2016,
kl. 19.00 til d. 27. september 2016, kl. 19.00. Hos Kordegn
Berit Bæk Højgaard dog kun i kirkekontorets åbningstid.
Intet til referat.
Der har været bestyrelsesmøde d. 16. august. 17 nye KGére
har meldt sig som besøgsvenner; det er godt, men der er
stadig mulighed for at melde sig som besøgsven.
Møder på tværs har afholdt grill-aften. Fint arrangement.
Der er bevilget penge til at konfirmanderne kan få besøg af
konfirmand-aktion. Randi undersøger om det lade sig gøre.
Der var konfirmandindskrivning søndag d. 28. august.
Intet til referat.
Græsset ved kirken skal genetableres. Kaj Møller og Bent
Østergaard taler med haveservice.
Kunstudvalget er under etablering. Onsdag d. 7. september
kl. 16 er der forberedende møde.
Jysk/fynske medier har lavet en forespørgsel vedr. et
koncertarrangement i Ringkøbing Kirke. Det er en
betingelse for at koncerten kan lade sig arrangere, at der
kun sælges det antal billetter, så alle kan sidde og se de
optrædende.
Intet til referat
Intet til referat

Ringkøbing, den 30. august 2016
Underskrifter:

